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 تقدیم به مهربان فرشتگانی که

لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستت،، جسارت وواست،، ظظمت رسیدن و تما  ترربه های  

 .حضور سبز آنهاستیکتا و زیبای زندگیم، مدیون 

 .تقدیم به وانواده ظزیز 
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 تقدیر و تشکر

ته های که با نکته های دالویز و گف ربیعی دکتر جناب آقای استاد فرهیختهتقدیر و تشتکر شتایسته از   

بلند ، صتحیفه های سخ، را ظلم ررور نمود و همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتما  واکما  رایان  

 .نامه بوده است

  دار . کما  تشکر را اریها و راهنماییهای بی چشمداشت ایشانیبه دلیل   مهدی ووئینی آقایاز 

تشتتکر می نمایم که صتتبورانه و صتتادقانه م، را همراهی نموده استتت تا   از وانواده وویش همچنی،

 .بتوانم در کما  آرامش و آسایش به تهیه و تنظیم رایان نامه بپرداز 
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 چکیده

صترفه اقتاتادی و همی، رور مسائل زیست محی ی سبگ گسترش روز افزون   وژی، تکنولریشترفت  

 2022تا سا    2آژانس بی، المللی انرژیربق ریش بینی شتتده استتت. 7استتفاده از مناب  انرژی تردید رذیر 

 درصد انرژی تولیدی در دنیا از مناب  تردید رذیر تامی، وواهد شد. 04حدود 

 دا بگونه ای تعیی، نماییم که بتوانذویره ساز انرژی ر واحد 9که وضعیت شارژدر ای، رروژه بنا داریم 

ممک،  را به حداقل 0ت موجود در انرژی وورشتتیدی تولیدی توستتا آرایه های فوتوولتایی  یظد  ق ع

  د.انبرس

از انرژی وورشیدی ستاظته، میزان برنامه ریزی شده ای   20فرض وواهیم کرد که در ی  افق زمانی 

 PVوجود دارد. حا  در شتتترایا واقعی که ظد  ق عیت در تابش وورشتتتید و در نتیره توان وروجی 

وجود دارد، میزان و نحوه شتتارژ و دشتتارژ ذویره ستتاز را به گونه ای تعیی، وواهیم کرد که توان برنامه  

  از دید شبکه محقق گردد. PVریزی شده برای 

 انرا  GAMS, MATLAB, EXEL دار ها نیز با استفاده از نر  افزار هایشتبیه سازی ها و رسم نمو 

 شده است.

  

                                                 
7 Renewable Energy 

2 International Energy Agency  )IEA(  

9 State Of Charge  ) SOC( 

0 photovoltaic  ) PV( 
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 برانرژی های تجدید پذیر ای : مقدمهفصل اول 1
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انرژی های تردید رذیر و معایگ و مزایای آنها را برستتی کنیم. به  ای، فاتتل می وواهیم در مورد در

وع از انرژی در ای، نموضتوع رشتد استتفاده از انرژی های تردید رذیر در سا  های اویر و چشم انداز    

ظد  ق عیت در انرژی های تردید رذیر و مد  همی، رور به موضوع  آتی اشتاره وواهد شد.  ستا  های 

 با توزی  های احتما  وواهیم ررداوت. کردن ای، ظد  ق عیت 

. از ذویره ستاز ها در سا   توضتیح داده وواهد شتد   انواع آن ها   و در مورد ذویره ستاز های انرژی 

 انرژی   بهراج همدر رایان فال  های اویر برای مدیریت ظد  ق عیت انرژی های نو استفاده می گردد.

 وواهیم کرد. حثهای تردید رذیر در ایران، میزان تولید و رتانسیل آن را ب
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 انرژی های تجدید پذیر 1ـ1

ب  گویند که منشتتود، به انواظی از انرژی مینیز نامیده می رذیربرگشتتت انرژی که تردیدرذیر انرژی

در  یعترب قابلیت آن را دارد که توساهای تردیدنارذیر )فستیلی(،  تولید آن نوع انرژی، بر والف انرژی

 .ی  بازه زمانی کوتاه مردداً به وجود آمده یا به ظبارتی تردید شود

سهم انرژی های تردید رذیر در تولید انرژی الکتریکی  2022ریش بینی ها نشتان می دهد که تا سا   

بعد از ظهر و  2در ساظت  2017ا  آرریل سا   94یا در  درصد وواهد رسید و 14در کشور دانمارک به 

 ای، آمار ها اهمیتدرصد انرژی الکتریکی تولیدی از مناب  تردید رذیر بوده است.  15صبح در آلمان  74

در کشور ما هم اکنون حدود دو ونیم درصد از   از ریش مشتخص می کند.  و رشتد ای، موضتوع را بیش  

اگ نایران رتانسیل  انرژی الکتریکی تولیدی سهم انرژی های تردید رذیر است و ای، در حالی است که

هزار مگاوات انرژی بادی را داراستت که ای، ظرفیت برابر کشور های ریشرفته در ای، زمینه همچون  744

روز در  944تانیا می باشد. همی، رور قسمت وسعی از مرکز و جنوب شرقی ایران بیش از فرانسته و بری 

 بهره برد. PVسا  آفتاب دارند که میتوان از آن جهت تولید انرژی با سلو  های 

می باشتتد که در ذیل میانگی، رشتتد انرژی های تردید رذیر در ستتا  های  دهندهنشتتان  7-7شتتکل 

 .مالحضه می کنید

 

 ]7[: درصد رشد ساالنه انرژی های تردید رذیر7-7شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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 انواع انرژی تجدید پذیر 2ـ1

به بروی از آنها که کاربرد بیشتتتتری دارند ناگونی دارد که در ذیل وانرژی هتای ترتدید رذیر انواع گ  

 اشاره  می کنیم.

  1انرژی باد 

تعریفی  های بادیتوربی، با استتتفاده از انرژی الکتریکی مانند انرژی به نوظی مفید از انرژی باد تبدیل

 والصه از انرژی بادی برای تولید برق می باشد.

      با  آلمان و  درصد70با  ایرلند درصد72با  اسپانیا درصد 71با  ررتغا  درصد 27با  دانمارک کشتورهای 

و  .های نخست قرار دارنداز نظر درصد تولید برق بادی از کل تولید انرژی الکتریکی در جایگاه درصد 3

هزار  05و  10، 705کشور چی،، آمریکا و آلمان به ترتیگ  2015تا سا  از نظر توان تولیدی کشتور های  

 مگاوات ظرفیت نسگ شده در صدر قرار دارند.

 مزایای انرژی باد 

وری انرژی وورشیدی کمتر است( با توجه آنرایی که انرژی باد در زمستان )که در ای، فال بهرهاز 

بیشتری تولید گردد، بنابرای،  الکتریسیته شود کهباشد و همی، وزش شدید باظث میبه وزش باد بیشتر می

 .استفاده از انرژی باد در زمستان بسیار به صرفه است

هزینه ای، انرژی  همچنی، محستوب می شود  راکی هاانرژی کند و جزوآلودگی ایراد نمی انرژی باد

 .ی باشدای مشکافت هسته و سنگ زغا  تولید شده توسا الکتریسیته به مراتگ کمتر از هزینه

 معایب انرژی باد 

 نوع از باشد، با توجه به اینکه ای،می محی یزیست یکی از مسائل مهم در ناکارآمدی انرژی باد مسئله

های راک دارای سر و صدای باالی هستند د و نسبت به دیگر انرژیمولدهای برق دارای ظاهر ناووشتاین 

 .کننددهند و ظاهر محیا زیست را وراب میزندگی حیوانات را تحت تأثیر قرار می

 روند رشد انرژی بادی 

 2-7شکل  در سا  های اویر تولید انرژی بادی با رشد چشمگیری مواجه شده است به روری که در

                                                 
7 Wind Power 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ریشرفت تکنولوژی افزوده شده است.ظرفت توربی، ها نیز با  بر همچنی، .ای، امر قابل مشاهده است

 

 [2انرژی بادی ]ساالنه ظرفیت  رشد :2-7شکل 

 1خورشید انرژی 

نرژی وورشتتیدی ا .گویندمی وورشتتید توستتا شتتده منتشتتر نور و گرما به انرژی وورشتتیدی

 های موجود در زمی،در جهان است و منب  اصلی تمامی انرژی تردیدرذیر انرژی فردتری، منب منحاربه

 می باشد. از جمله باد

کیلووات  9٫5اگر میانگی، انرژی تابشی وورشید در روز باالتر از  المللیاستانداردهای بی، با توجه به

انرژی وورشتتیدی نظیر کلکتورهای وورشتتیدی یا   مبد  هایاستتتفاده از  ،باشتتد مترمرب در  ستتاظت

 .های فتوولتائی  بسیار اقتاادی و مقرون به صرفه استسیستم

لی است و الملهای ایران انرژی تابشی وورشید بسیار باالتر از ای، میانگی، بی،در بستیاری از قسمت 

استتت ولی ب ور شتتده گیریاندازه کیلو وات ستتاظت بر مترمرب  1 تا 1در بروی از نقاط حتی باالتر از 

ای،  .ساظت بر مترمرب  است کیلو وات 0٫5متوسا انرژی تابشی وورشید بر س ح سرزمی، ایران حدود 

 امر به صرفه بودن استفاده از ای، انرژی در ایران را نشان می دهد.

                                                 
7 Solar Energy 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%AA
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هزار مگاوات تا  797با   تولید برق از ای، منب  7رنل وورشیدی ظرفیت نسگ شده از نظر چی،کشتور 

هزار  02، و 03، 57کشور های آمریکا، ژار، و آلمان به ترتیگ با  و قرار دارد جهان در راس 2017ستا   

هفت و نیم درصد از کل انرژی  ایتالیا بامگاوات در رده های بعدی قرار دارند.از لحاظ ضتریگ نفوذ نیز  

ریکی تولیتدی در صتتتدر قرار دارد و گفتنی استتتت که ظریگ نفوذ جهانی ای، انرژی در تولید برق  الکت

 درصد می باشد. 2نزدی  به 

 کاربرد انرژی خورشید 

        از انرژی وورشتتیدی استتتفاده های زیادی می شتتود که یکی از آنها تولید انرژی الکتریکی می باشتتد.

می توان بته کتاربرد هتای مآتل آبگرمک، وورشتتتیدی، تهویه م بوع )گرمایش و ستتترمایش( وانه ها،                  

وش  ک، و از همه مهم تر تولید انرژی الکتریکی اشاره کوره وورشتیدی، آب شتیری، ک، وورشیدی،   

 کرد.

 خورشیدی-نیروگاه حرارتی 

شود، شتده حرارتی وورشتید به الکتریسیته تبدیل می   أستیستاتی که با استتفاده از آنها انرژی جذب   ت

ای ههای حرارتی وورشیدی وظیفه اصلی بخششتود. در نیروگاه نیروگاه حرارتی وورشتیدی نامیده می 

ی، نوع توان گفت که اها است یا به ظبارت دیگر میوورشتیدی تولید بخار مورد نیاز برای تغذیه توربی، 

 :دها شامل دو قسمت هستننیروگاه

سیستم وورشیدی که ررتوهای وورشید را جذب کرده و با استفاده از حرارت جذب شده تولید  -7

 .نمایدبخار می

 

سا های حرارتی بخار تولید شده را توستیستمی موسو  به سیستم سنتی که همانند دیگر نیروگاه  -2

 .کندتوربی، و ژنراتور به الکتریسیته تبدیل می

 مزارع خورشیدی فوتوولتاییک 

از نور وورشید است. در ای،  تولید الکتریسیته های، یکی از انواع سامانهPV یا به اوتاار فتو ولتایی 

شود. ذیر میر، تولید مستتقیم الکتریستیته از تابش وورشید امکان  ستلو  وورشتیدی   روش با بکارگیری

ند یا ک رور مستقیم از انرژی وورشید تولید شود و ابزارهای فتوولتای  استفادهتواند بهالکتریستیته یا می 

رور غیر مستتقیم از ژنراتورهای بخار ذوایر حرارتی وورشتیدی را برای گرما بخشتتیدن به ی  سیا    به

                                                 
7 Solar PV 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88_%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C


  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیری و جمع بندی :فصل چهارم 4
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از شبیه سازی که در فال قبل به رور تفضیل ارائه شد، مشاهده می شود که  با مشاهده نتایج حاصل

در هر تکرار شتبیه ستازی مونت کارلو در زمان هایی که توان در دسترس وورشیدی کمتر از توان ریش   

بینی شتده بود، ذویره ستاز ای، کمبود توان را جبران کرده و هرگاه توان وورشیدی در دسترس بیشتر از   

بینی شتده بود، مقدار اضتافی توان تولیدی در ذویره ستاز شتارژ می شود. به ای، ترتیگ ظد       توان ریش

 ق عیت و معایگ آن کاسته می شود.

ظالوه بر م لگ باال هر چه توان الکتریکی شتتتبکه کمتر و به تب  آن توان تولیدی واحد های حرارتی 

نیز کمتر وواهد شتتتد. رس        ( )7-2(دو  کمتر شتتتود، میزان تلفتات و هزینه تولید انرژی )راب ه درجه  

می توان در نیمه شگ ها که بار الکتریکی کمتر است، با هزینه کمتر انرژی حاصل از واحد های حرارتی 

نمود تا ظالوه بر کاهش هزینه، به قابلیت  ژبار انرژی را دشتتار را در ذویره ستتاز شتتارژ کرد و در ری  

 ارمینان شبکه در تامی، بار و ظد  واموشی بار کم  بکند.

البته الز  به ذکر استتت که ستتاوت ذویره ستتاز مقیاس بزرگ هزینه ستترمایه گذاری اولیه زیادی نیاز 

مو  بر اینکه مشیون، اسیدی و...(، ظالوه -دارد. همچنی، شارژ و دشارژ ذویره ساز بسته به نوع آن )لیتیم

 درصد دارد. 744ینه می شود، بازده کمتر از هز

 جمع بندی 1ـ4

در ستا  های اویر به واتور دهه انرژی های نو با رشد چشمگیری مواجه شده است. بسیاری از   

کشور های ریشرفته حتی در ای، زمینه از برنامه های ساالنه وود جلوتر رفته اند و بروی از ای، کشور ها 

تردید ردیر در مآل آلمان و دانمارک اظال  کرده اند که کمتر از چند سا  دیگر ضریگ نفوذ انرژی های 

 درصد وواهد رسید.  14کشورشان به بیش از 

ی های نو نیز به صرفه شدن آن ها به واور سلو  های فوتوولتائی  که در دهه دلیل ریشرفت انرژ

اویر صترفه اقتاادی ریدا کرده و با نرخ باالیی در حا  رشد هستند. همچنی، با ریمان های آب و هوایی  

ر تولید بکشور ها متعهد به کاهش گاز کرب، تولیدی ساالنه شده اند، دولت ها بی، المللی که بستیاری از  

هر کیلوگر  گتاز کرب، دی اکستتتیتد مالیات از واحد های نیروگاهی حرارتی دریافت می کنند که ای، به   

 دادن یارانه و ارزان تر شدن تولید برق از انرژی های نو را سبگ شود. نوظی می تواند

هزار مگاوات برق از انرژی بادی  25ل او  اشتتاره شتد کشتتور ما قابلیت تولید  همان رور که در فات 

هزار مگاوات توربی، بادی را دارد که فعال  744باورت اقتاادی را دارد. هچنی، کشور ما ظرفیت ناگ 

از لحاظ اقتاادی به صرفه نیست ولی در آینده به دالیل کاهش ذوایر گاز و نفت و گران شدن سووت 
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 ی امکان به صرفه شدن آن وجود دارد.های فسیل

روز آفتابی دارد و تابش میانگی، وورشتتید در ایران باالتر از  944همچنی، کشتتور ما به رور میانگی، 

 نر  جهانی است. بنابر ای، در ای، زمینه نیز کشور رتانسیل قابل توجهی دارد.

ای تردید رذیر را باورت تاتمیم گیران صتنعت برق کشتور هم اکنون برق تولید شتده از انرژی ه    

ریا  بر کیلووات ساظت بسته به ظرفیت تولید  3114ریا  بر کیلووات ساظت تا  7144تضمینی و با نرخ 

و نوع انرژی تردبد رذیر می ورند. ای، موضتوع ریست  سرمایه گذاری در ای، زمینه را در کشور رایی،   

 ، زمینه می کند.آورده و سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در ای

 پیشنهادات 2ـ4

ریشنهاد می شود در کنار مزرظه وورشیدی ی  مزرظه بادی نیز احداث شود زیرا ربق روند های آب 

و هوایی در زمستتان که وورشتید مایل می تابد و انرژی حاصتل از تابش وورشتید کم می شتتود، باد با     

انی تولید نمی کند، سرظت باد سترظت بیشتتری می تابد. همچنی، در شتگ نیز که مزرظه وورشیدی تو   

ستتاظته در حا  وزیدن می باشتتد. رس استتتفاده از  20بیشتتتر از رو  روز استتت. ظالوه بر ای، تقریبا باد 

 انرژی وورشیدی و بادی تواما به بهبود رارامتر های شبکه و قابلیت ارمینان آن بیفزاید.

ظر گرفته شتتد، ولی می دانیم که دما نیز در ن آن در مد  ارائه شتتده دما ستتاظتی ثابت و برابر میانگی،

 PVدارای ظد  ق عیت است که در بیشتر موارد با توزی  نرما  یا بتا مد  می شود. در واق  دمای ماژو  

 هوا و در نتیره توان تولیدی توسا وورشید تابعی از دمای هوای محیا است. تاب  دمای
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